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ΠΡΟΣ: 1. Δ/νσεις Δευ/θμιας Εκπ/σης
Νομών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου
2. Δ/ντές σχολικών μονάδων
(μέσω των οικείων Δ/νσεων
Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: « Πρόγραμμα EUROSCOLA»
ΣΧΕΤ: Το αριθ. 79227/Γ2/11-6-2013 έγγραφο του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Παρακαλούμε να προωθήσετε το υπ’αριθ. 79227/Γ2/11-6-2013 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που σας διαβιβάζουμε με θέμα: «Πρόγραμμα
EUROSCOLA», σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας για την ενημέρωση των μαθητών
(οι οποίοι κατά τη νέα σχολική χρονιά 2013-14 θα φοιτούν στις Β΄και Γ΄τάξεις των
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων) για τον εν λόγω διαγωνισμό με θέμα: «Η
Συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μείωση του Δημοκρατικού Ελλείμματος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση», καθώς και για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους.
Η ενημέρωση των μαθητών – καθηγητών πρέπει να γίνει στις αίθουσες
διδασκαλίας από τους Διευθυντές των σχολείων μέχρι την Τρίτη 24-09-2013. Επίσης, το
ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων των Δ/νσεων Δευ/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και των
σχολείων.
Οι Διευθυντές Δ/νσεων θα πρέπει να μας επιβεβαιώσουν μέχρι την Τετάρτη 2509-2013 ότι ενημερώθηκαν όλοι οι μαθητές των σχολείων τους κατά τα ανωτέρω.
Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα
πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
•

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα EUROSCOLA
παρελθόν.

•

Επικυρωμένο αντίγραφο ελέγχου επίδοσης του προηγούμενου σχολικού έτους.

στο

Αντίγραφο αποδεικτικών γνώσης ξένης γλώσσας (θα προτιμούνται οι έχοντες
πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας)
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να προσέξουν ιδιαίτερα την
ακρίβεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών στον φάκελο του κάθε υποψηφίου
μαθητή. Συγκεκριμένα, με ευθύνη τους θα επικυρώνονται τα φωτοαντίγραφα των τίτλων
γλωσσομάθειας των υποψηφίων μαθητών. Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά τίτλοι
γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ( Καλή γνώση), Γ1 (Πολύ Καλή γνώση) και Γ2 (Άριστη
γνώση), όπως έχουν προσδιοριστεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Η μοριοδότηση των ξενόγλωσσων τίτλων θα γίνει σύμφωνα
με την κλίμακα του ΑΣΕΠ.
Στη συνέχεια,
οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) θα μας
αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 04-10-2013 τα παρακάτω:
•

• συμπληρωμένο

τον συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία των μαθητών που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο,
στοιχεία λυκείου, τάξη – έτος γέννησης, γλώσσα – επίπεδο, μέσος όρος
επίδοσης)

• τα στοιχεία των σχολείων που ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα, καθώς και τα
στοιχεία των καθηγητών που θα επιτηρούν.
β) θα επιβεβαιώσουν ότι οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι μαθητές έχουν ενημερωθεί για το
εξεταστικό κέντρο στο οποίο πρέπει να μεταβούν την ημέρα του διαγωνισμού.
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 09-10-2013.
Θα ακολουθήσει νέο έγγραφο όπου θα αναφέρονται οι όροι διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
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